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ПРЫЙбЬШ ЗА №Ш БёРЫ
Прадмова

Шаноунае спадарства! Вы трымаеце у руках KHiry барана- 
пщкага грэка-каталщкага сьвятара айца Яугена Малшоуска- 
га “Парус1я: псыхалёгш прысутнасьщ”. Артыкулы з гэтае 
KHiri пэуны час друкавалгся на старонках млсцовай газэты 
“Intex-press” i мел1 вялпа водгук у грамадзтве. Сябры i 
ripbixLribHiKi ун1яцкай парафп вырашьип сабраць у адзшае 
цэлае, каб натсанае настаяцелем баранавщкага прыходу св. 
Kipbuibi i Мятода Беларускай Грэка-Каталщкай Царквы, над- 
рукаваць суцэльнай кшгай.

У мшулым стагодцш ун1яцю сьвятар Jley Гарошка, як1 у 
гады Другой сусьветнай вайны Kipaeay у Баранав1чах медыч- 
иай школай, Hanicay KHiry “Навука i рэл!г1я”. Аутар абвяр- 
га^ савецйя тэзшы аб шкоднасьщ panirii, нясумяшчаль- 
насьщ веры у Бога i навуга, пераканауча даказвау, што най- 
большыя вучоныя у аграмаднай большасьщ6bmi веруючым! 
людзьм!. Традыцьп арх!мандрыта Льва Гаронна жывуць i 
прадягваюцца сёньняшшм1 ягоныш пасьцежнпсам!.

KHira айца Яугена Малшоускага “Парус1я: псыхалёг1я 
прысутнасьщ” -  тэта першы вопыт псыхаляпчнага абагуль- 
неньня рэл1гшнай i палйычнай практик! Хацеу бы адзна- 
чьщь, што гэтую тэму сучасныя навукоуцы i сьвятары дэль 
канта абыходзяць, “пергисана^ча” спасыл аючыся, што сапрау- 
дная рэл1г1я па-за палпыкай. Пэуна яно так i ёсьць у дэмак- 
ратычным грамадзтве, але не у нас. Трэба прызнаць муж- 
насьць ун1яцкага сьвятара, як! у ceaix разважаньнях пра Бога 
i 1снасьць спалучае рэл1гйо i палпыку, псыхалёгш i мастац- 
тва. Правда, айца Яугена цшавщь не столью сама палггыка, 
як правая свабода. I Kani палиыка перашкаджае свабодзе, то 
трэба аб гэтам смела казаць. Але на тага крок сёньня здоль- 
ны не кожны чалавек.

Беларуская дзяржава Вялжае княства Лхтоускае было 
прававой дзяржавай, у якой панавала воля i талерантнасьць. 
Прыгонныя сяляне i стараверы сотням1 тысячау бегл1 сюды 
з Pacei ад дэспатызму. Перасьледаваныя на радз1ме ардынс-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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111.11 Шпт
Якое дачыненне мае мжтыка да веры i выхавання?

Mi кала й

На маю думку, само слова “вера” мштычна дачыняецца 
да лащнскага этымону verus -  праудз1вы. Вера дапауняецца 
надзеяй як даверам, у вышку чаго чалавек пачьшае не тольк1 
верыць Богу, але i давяраць Яго прысутнасщ, napycii. TaKi 
давер не icHye без MicTbiKi, г.зн. без таямнщы. Кал1 мютыч- 
ныя адносшы наусцяж пераходзяць у паз1тыуны рацыянал1зм, 
дык гэта ужо не вера, але веды. Па вызначэнню св. Фамы 
Аквшскага, “Тое, што fee ведаюць, не можа адначасова быць i 
аб’ектам веры, i аб’ектам навук1". Таму масавая дэманстра- 
цыя рэлн’и, асабл1ва па тэлебачант, насамрэч працуе на вдэа- 
логйо правячай эл!ты, а не на веру.

Вера з’яуляецца не толью цэнтрам усяго ратпйнага жыц- 
ця, але i вытокам навук1 i мастацтва, у асяродку яшх вялшае 
значэнне займае мктыка. Напрыклад, С1мвал пахалоги, грэц- 
кая ли ара* нагадвае таямшчы знак “рака”, узнжаючага у 
месцы лакал1зацьп гэтай самай загадкавай хваробы чалавец-

?а пры б1япси, анкалапчнай дыягностыцы. Для мяне л1тара 
не толый фармальны амвал, але i мктычны ieporai$, што 

адлюстроувае змест душы, сатканай з супярэчнасцей разум- 
нага, добрага, вечнага i роднага Я чалавека.

З’яуляючыся рэлМйнай практыкай экстазу як злщця з Бо
гам, мютычны светапогляд можа рэзка адрозшвацца у залеж- 
наегд ад канфеси. У хрысц1янстве мютычнае натхненне -  гэта 
непаерэднае з’яднанне са збавщелем Госпадам 1сусам Хрыс- 
том як асаб1стым Богам. 1Шстыка мае 1рацыянальны ухш, 
штущыю, парадаксальны вопыт духоунага дыялогу.

Усе мае рацыянальныя разважант аб гэтым дыялогу 
ншгго у параунанн1 з самой мктычнай з’явай, вядомай кожна- 
му веруючаму, але захаванай для вонкавага разумения. Таму 
мктычна настроеныя вернпа часта трывал1 у палоне адыёз- 
насщ, г. зн. падазронасщ. Так, у 1917 годзе звычайным вяско- 
вым дзецям Люцьп, Франщшку i Жасшце нават прыйшлося 
адседзець кольм дзён у вязнщы i шмат потым адпакутваць за 
сваю рашучасць у адстойвант праудз1вай сустрэчы з Мары-
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яй Мац! Божай, якая праз ix абвясцша сусвет, у тым лису Расш, 
аб неверагодных вьшрабаваннях 20 стагоддзя i anonmiM часе 
збавення. Ад 13 мая мютычная л1чба трьшаццаць кожнага ме
сяца на працягу паугоддзя бьша адзначана духоуным дыяло- 
гам дзяцей з Царыцай неба i зямл1. Аддартугальскага мястэч- 
ка Фащма мк:тычны алтар Божай мшасэрнасщ раскшуу свае 
ратавальныя далон! па ус!м свеце, а касцёл Мац! Божай Фащ- 
мекай у Баранав1чах стау яе першым пасланцом для бела* 
pycKix i расшск1х верншау.

Нехта засумняваецца адносна л!чбы “13”, мауляу, не след, 
ды i няма кал1 веруючаму адсочваць так!я дэтал!. Хрысщян!- 
ну болыл належыць прыхшяцца да слова, якое сведчыць: “род 
падступны i любадзейны шукае адзнакау” [Лк 11,29]. Сапрау- 
ды, гэта так, але могуць адбьшацца уеяюя выпади. Тым больш 
што слова Божае вельм1 часта суправаджаецца таямшчым! ад- 
знакам!. Адносна узгаданай ужо л1чбы, паказальным прыкла- 
дам такога суправаджэння з’яуляецца riMH любов1 апостала 
Паула, адзначаны 13 раздзелам паслання да Карынцянау, у 
як1м менав1та 13 вершау.

Побач з Фащмай таямшчае жыццё евдплай сястры-закон- 
нщы Фаустыны Кавальскай стала бадай што найвялшшай 
мютычнай з’явай у ricTopbiii Царквы. Падчас беспечнага танца 
на маладзёжнай вечарынцы дзяучына пачула Слова з патра- 
баваннем скасаваць уласную бязглуздзщу ды уступщь у не- 
парушны шлюб з Богам. Ад таго часу святая Фаустына стала 
выбранщай Icyca, як1 адкрыуся кожнаму вернжу праз мгстыч- 
нае запрашэнне да Божай мшасэрнасщ. Кожны дзень, асабл!- 
ва у пятнщу а трэцяй гадзше, кал1 Госпад наш i Збауца сканау 
на крыжы, cxbii свае кален! i прачытай у сэрцы сва!м Вяно- 
чак да Божай Мшасэрнасщ: “Ойча Спрадвечны, ахвярую Табе 
Цела i Кроу, Душу i Боскасць наймшейшага Сьша Твайго i Гос- 
вада нашага Icyca Хрыста, каб перапрасщь за грах! нашыя i 
усяго свету. Для Яго балеснай мук1 май мшасэрнасць да нас i 
да усяго свету. Icyce, давяраю Табе”.

Спачатку я не звяртау асабл1вай yeari на псторыю Фау
стыны, успрымаючы яе як аднаго з хпматл1к1х адэптау м1стыч- 
нага вопыту. “У  мяне уласны досвед, -  л1чыу я, -  i якая мне 
справа да нейкай там полыа, хаця б i святой”. I вось на вяр- 
шьш1 сзф’ёзнага асаб1стага вьшрабавання, у першую нядзе-

лю Анты-nacxi быу запрошаны да служэння на прыход Хрыс
та Чалавекалюбца, што у Маладзечне. Намшацыя храма i са
мое свята нагадвал! аб змесце Божай Мшасэрнасщ у Евангелл! 
аб Фаме няверуючым [Ян 20,24]. Я л1чыу, што гэтай шфарма- 
цьп для мяне дастаткова. Але ужо перад самай паездкай я вы- 
падкова сустрэу маю добрую знаёмую, Людм1лу, якая чамусьщ 
перад ала мне на дарогу брашураваны тэкст размовы Фаусты
ны з 1сусам. Тады я падумау, што гэтая жаночая постаць веры, 
мабьщь прьщасца мне для напаунення пропаведз! надзвычай- 
ным сэнсам. Як аказалася потым, менав!та гэты м1стычны сэнс 
царкоунага казання i паупльгеау на станоучае вырашэнне май-
го святарскага лёсу.

Неузабаве мая сям’я упершьшю бьша запрошана да мал1- 
тоуных рэкалекцыяу у Польшчу. Ад Люблша да мясцечка Ла- 
reyHiKi, што пад Кракавам, куды мы Tpanuii выпадкова, пе- 
раблытаушы дароп, мая старэйшая дачка Юл1яна нал1чыла 
33 касцёлы. Апошн1м аказауся каплщай Божай Мшасэрнасщ, 
у якой спачываюць рэлшвп святой Фаустыны, пражыушай на
гэтай зямл1 роуна 33 гады.

Наступная, трэцяя сустрэча са святой адбылася у 2005 г. 
у тых жа Лагеунжах з нагоды рэкалекцыяу, прысвечаных яе 
100-гадоваму юбшею. Тады я старанна i напружана мал1уся 
аб паступленн! майго сына Глеба ва ун!верс!тэт. Даведаушы- 
ся, што па свайму непаразуменню рэкатарат БДУ прыняу яго 
тольк1 на платнай аснове, я моцна перажыва^, але працягвау 
спадзявацца на м1стычную дапамогу нават тады, кал1 ужо, 
здаецца, тчога не nanpaBim. I сапрауды так склалася, што 
добрыя людз1 дапамапп вырашьщь праблему з аплатай за 
першы К5фс. А роуна праз год: -  о дз!ва! Глеб, запрошаны да 
удзелу у праграме Касту ся Калшоускага, атрымл!вае размер- 
каванне на вучобу менав1та у Ягелонск! ун1верс1тэт, што по
бач з санктуарыем Божай Мшасэрнасц1. Далей -яшчэ больш, 
менав1та Лаге^нж! сталхся жьшлёвым прытулкам для ма!х
трох сыноу -  студэнтау.

На жаль, не магу паведамщь ycix дэталяу гэтай ricTopbii, 
шакш яна страчвае сваю м!стычнасць. Але адзшая з ix можа, 
як след адзначьпдца i на старонках KHiri: гадавшу уродзш св. 
Фаустыны i Дзень нараджэння сваёй жоню Любов! я адзначаю 
разам -  5 кастрычнша. Гэта проста мйпыка!
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